MATERIA Ł
na Komisj ę Edukacji Rady Miasta Katowice, która odb ędzie si ę dnia
15 czerwca 2016 r. dotycząca pkt 3 porzą dku obrad pod nazw„lnformacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu przygotowa ń
do organizacji letniego wypoczynku dzieci i m łodzieży w mie ś cie
Katowice."
W dniu 4 maja 2016 r. Prezydent Miasta Katowice og łosił otwarty konkurs ofert na
realizacj ę zada ń publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazw ą :
- „AKCJA LATO 2016 - organizacja zaj ęć sportowych dla dzieci i m łodzieży" - kwota
przeznaczona na zadanie - 40.000 zł
- Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do
31 stycznia 2016 r."- kwota przeznaczona na zadanie - 60.000 z ł.
Termin sk ładania ofert min ął 25 maja 2016 r. Do konkursu zostało złożonych łącznie
29 wniosków. W dniu 8 czerwca odb ędzie si ę posiedzenie Komisji Konkursowej opiniuj ą cej
wnioski z łożone na realizacj ę przedmiotowych zada ń publicznych. Nastę pnie propozycje
rozdzia łu ś rodków finansowych na realizacj ę tych zada ń zostan ą przed łożone do
akceptacji Prezydentowi Miasta Katowice. Prezydent podejmie ostateczn ą decyzj ę o
podziale dotacji przedmiotowych sprawach w formie zarz ądzenia.
Informacja na temat Akcji Lato w mie ś cie 2016" organizowanej przez Miejski O ś rodek
Sportu i Rekreacji w Katowicach stanowi Z A Ł A C Z N I K do niniejszego materia łu.
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Akcja Lato w Mieście 2016
W okresie 01.07-31.08.2016r. Miejski O środek Sportu i Rekreacji w
Katowicach, w ramach „Akcji Lato w Mie ś cie", udost ępnia obiekty
sportowe, z których korzystaj ą dzieci i m łodzie ż z Katowickich szkó ł,
uwzgl ę dniaj ą c nast ępuj ą ce dyscypliny sportowe:

• koszykówka,
• siatkówka,
• pi łka r ę czna,
• pi łka no ż na,
• pi łka no ż na halowa,
• gimnastyka artystyczna,
• zapasy,
• capoeira,
• tenis sto łowy,
• tenis ziemny,
• si łownia,
• siatkówka pla ż owa,
• pi łka no ż na pla ż owa.

Dla mieszka ń ców Katowic, MOSIR oferuje takie obiekty jak:

-Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy „Rolna"- basen g łęboki, brodzik dla dzieci oraz
zjeżdżalnia,
-Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy „Bugla"- kompleks pi ęciu basenów z atrakcjami
wodnymi oraz zjeżdżalnią, Orlik, boiska do piłki nożnej plażowej oraz siatkówki pla żowej,
tenis sto łowy,
- Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy „Zadole"- korty tenisowe, skate park, si łownia, tenis
stołowy,
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-Ośrodek Sportowy „Hetman"- boisko pe łnowymiarowe oraz treningowe do gry w pi łkę
nożn ą, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, korty tenisowe,
-Ośrodek Sportowy „Szopienice"- hala wielofunkcyjna, korty tenisowe, boisko g łówne, boisko
treningowe,
-Ośrodek Sportowy „Słowian"- boisko treningowe do gry w pi łkę nożną, dwa boiska
tartanowe, korty tenisowe, skatepark,
-Hala sportowa przy ul. Józefowskiej- siłownia, dwie sale treningowe,
-Ośrodek Sportowy „Kolejarz"-hala sportowa, si łownia, boisko g łówne, boisko treningowe,
-Boisko piłkarskie „Rapid"- boisko pe łnowymiarowe, boisko treningowe,
-Boisko piłkarskie Podlesianka- boisko pe łnowymiarowe, boisko treningowe,
-Boiskd piłkarskie Boya Żeleńskiego- boisko pełnowymiarowe.
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Ośrodek Sportowy „Szopienice"
Ul. 11 Listopada 16

ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE DLA DZIECI I

Piłka nożna(boisko treningowe (gr. zorganIzowane)
01.07-31.08.2016r 09:00-12:00
Tenis ziemny 01.07-31.08.2016r godz. 09:00-15:00
HALA:

MŁODZIEŻY ORGANIZOWANE

17II1IłI1I1
KATOWICE

PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W

Siatkówka-01.07-31.08.16r godz.: 09:00-11:00

KATOWICACH WRAMACHAKCJI:

-

„LATO WMIEŚCIE 2016

Piłka ręczna- 01.07-31.08.16r godz.: 13:00-15:00

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄ1KU

Hala Sportowa

Siatkówka- grupy zorganizowane

Ul. Józefowska 40

01.07-29.07.2016r godz.: 09:00-15:00
Od 01-12.082016r godz.: 09:00-15:00
Od 15-19.08.2016r godz.: 09:00-1100

Ośrodek SportowyKoiejarz"

Piłka nożna- boisko treningowe

Ul. Alfreda 1

01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-13:00
Hala:
Siatkówka- 01-29.07.2016r godz.: 09:00-12:00
Piłka nożna- 01-29.07.2016r godz. 12:00-15:00
UKS Carramba-glm. Artystyczna

(

Od 29-31.08.2016r godz.: 09:00-15:00

01-31.08.2016r godz.: 09:00-12:00 oraz

Zapasy ZUKS GKS KATOWICE (du ża I mała sala)

13:00-15:00

-16-19.08.2016r godz.: 11:00-13:00
-22-26.08.2016r godz.: 11:30-13:30
Capoeira Camangula (du ża i mała sala)

$

Ośrodek Sportowy „Hetman"
Ul. Siwka 6

Koszykówka, siatkówka ikowIeisfanIylne
01.07-31.08.2016r godz.: 09:00-15:00
Piłka nożna 01.07-31.08.2016r godz.: 10:00-12:00
Tenis ziemny 01.07-31.08.2016r godz. 11:00-13:00
Siłownia (od 16 lat, odp łatnie)
01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-20:00

22-26.08.2016r godz.: 9:00-11:30
Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
01.07-31.08.2016 W godz.: 09:00-20:30

Ośrodek Sportowy „Słowian"
Ul. 1-go Maja 99

/

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka
(boisko wielofunkcyjne)
01.07-31.08.16r godz.: 09:00-15:00
Piłka nożna- gr. zorganizowane
(boisko sztuczna trawa)
01.07-31.08.10- godz: 09:00-15:00

Boisko Sportowe
Ul. Boya-żeieńskiego

Piłka nożna 01.07-31.08.16r godz.: 08:00-13:00

ORW Rolna

Tenis stołowy" 01.07-31.08.16r godz. 10:00-18:00

Ul. Nasypowa 65

Tenis ziemny 01.07-31.08.16r 09:00-15:00
Tenis stołowy 01.07-31.08.16r 09:00-15:00

Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
01.07-31.08.2016r godz.: 13:00-21:00

Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-21:00
Skate-Park
01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-21:00
Boisko piłkarskie „Rapid"
Ui. Grażyńskiego 51

01.07-31.08.16r godz.: 10:00-12:00

ORW „Zadole"
Ul. Wczasowa 8

Tenis stołowy, tenis ziemny
01.07-31.08.2016r. godz.: 09:00-15:00

ORW Bugia
Ul. żeliwna 26d

Tenis stołowy" 01.07-31.08.16r godz.: 10:00-18:00
Siatkówka pla żowa", piłka nożna plażowa"
01.07-31.08.16r godz.: 10:00-18:00
Piłka nożna (boisko sztuczna trawa)

Piłka nożna (boisko treningowe)

-

01.07-31.08.2016r godz.: 10:00-18:00
Koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)

-.
-

Skate-Park
01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-21:00
Koszykówka 01.07-31.08.2016r godz. 08:00-15:00
Ścianka do tenisa 01.07-31.08.2016r godz.: 8-15

01.07-31.08.16r godz.: 10:00-18:00

UDZIAŁ W ZAJ ĘCIACH JEST NIEODP ŁATNY
ZAJ ĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WAŻNĄ LEGITYMACJ Ę SZKOLNĄ (tenis ziemny Istotowy- dotyczy

obydwojga wparze).
WST Ę P NA OŚRODKI REKREACYJNO VMPO(2YNKOWE ORAZ SI ŁOWNIE WG. CENNIKA.
W CZASIE AKCJI: ‚IATO WMIEŚCIE" OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE PROGRAM.848C14, DIZ4DEKIJA", ~Ni SENIORZY" ORAZ
.NAS TROJE WIĘCEJ".

Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
01.07-31.08.2016r godz.: 08:00-15:00

UWAGAI Harmonogram zaleć może ulec zmIanie.
Ośrodek Sportowy „Podlesianka"
Ul. Sołtysia 25

Piłka nożna 01.07-31.08.16r godz.: 08:00-15:00
„

Dla osób ko,żystajqcych z basenu.

MIEJSKI O Ś RODEK
SPORTU I REKREACJI
40-005 Katowice, ai Korfantegc 38
tei./f (O-32) 253 87 33

Ad. 6 Przygotowanie i funkcjonowanie obiektów MOSIR Katowice,
udostę pnionych w sezonie letnim 2016
Poni ższe obiekty s ą obj ęte przygotowaniami do sezonu letniego „ 2016
1. Oś rodek Rekreacyj no-Wypoczyn kowy Bugla
2. O ś rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Zadole
3. O ś rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ROLNA
4. Camping 215
S. Hala Sportowa Józef owska
6.

Boisko Sportowe RAPID

7. O ś rodek Sportowy „ Słowian
8. O ś rodek Sportowy „ Szopienice
9. O ś rodek Tenisowy Szopienice
10. O ś rodek Sportowy S łowian
11. O ś rodek Sportowy Kolejarz
12. Boisko Sportowe przy ul. Boya Żele ń skiego
13. Obiekt Sportowy „ Podlesianka
14. O ś rodek Sportowy „ HETMAN"
Na wszystkich obiektach zosta ły przeprowadzone przegl ą dy budynków i instalacji wymaganych
prawem budowlanym. Ponadto:
• wykonano przegl ą d i napraw ę zje żd żalni na terenie ORW BUGLA i ROLNA, przegl ą d i
napraw ę maszyn do konserwacji boisk.
• naprawiono nawierzchni ę boiska ORLIK na terenie ORW BUGLA,
• wykonano renowacj ę tapicerki na si łowni na hah Szopienice.
• na terenie Oś rodka KOLEJARZ i ORW ROLNA wymieniono oprawy o świetleniowe.
W ramach wydatków na zakupy i inwestycje zrealizowano:
• na potrzeby ORW BUGLA - zakupiono odkurzacz basenowy. O ś rodek w sezonie letnim
jest najliczniej odwiedzanym na terenie miasta. Utrzymanie czysto ści wody basenowej,
przy du żej liczbie ką pi ą cych si ę , wymusza konieczno ść szczególnego dbania o w ła ściwe
parametry wody. Zakup odkurzacza basenowego jest niezb ę dny. Na terenie o ś rodka
jest 5 basenów.
• na hal ę sportow ą przy u. Józefowskiej zakupiono mat ę do gimnastyki artystycznej do
wykorzystania przez dzieci i m łodzie ż uczestnicz ą cą w zaj ęciach gimnastyki artystycznej.
• w toku jest realizacja zakupu maszyny do naci ągania rakiet tenisowych dla potrzeb
Oś rodka Tenisowego Szopienice.
W chwili obecnej trwa mycie basenów na ORW ROLNA i BUGLA oraz malowanie dna basenu na
ORW BUGLA, ponadto wykonywane s ą prace konserwacyjne, malowanie oraz drobne naprawy
na wszystkich obiektach.

MIEJSKI O Ś RODEK
SPORTU I REKREACJI
40-005 Katowice, al Korfantego 35
tel/fax (0-32) 253 87 33
NIP 634-10-00-323

Zainteresowanie prac ą jako ratownik wodny na oblotach MOSIR Katowice, stan na dzie ń 03.06.2016

O.R.W. ROLNA

O.R.W. BUGLA

STAM

planowany okres
otwarcia obiektu
planowany okres otwarcia obiektu
15.06-04.09.201 ______ 01.07-31.08.201

planowany okres otwarcia obiektu
15.06-04.09.2016
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